
UCHWAŁA NR XXIII/288/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Miasta 
i Gminy Bierutów 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz.713) oraz art.89 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869  
z późn.zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na obciążenie hipoteką umowną łączną do kwoty 2.641.000,00zł (słownie: dwa miliony 
sześćset czterdzieści jeden tysięcy) na podstawie umowy o kredyt z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz do kwoty 
8.000.000,00zł (słownie: osiem milionów) na podstawie umowy o kredyt z dnia 18 sierpnia 2017 r. na rzecz 
Banku Spółdzielczego w Oleśnicy oraz do kwoty 4.659.000,00zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy) na podstawie umowy o kredyt z dnia 28 czerwca 2010 r. na rzecz Banku Polskiej 
Spółdzielczości Spółka Akcyjna III Oddział we Wrocławiu, nieruchomości stanowiących własność Miasta 
i Gminy Bierutów, obejmujących działkę obręb Bierutów, AM18, nr 2/7 o powierzchni 1,0123 ha, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00099633/0 oraz działkę obręb Kijowice, AM1, nr 
38 o powierzchni 1 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00076957/0.  

§ 2. Obciążenie nastąpi poprzez przyłączenie działki obręb Bierutów, AM18, nr 2/7 do księgi wieczystej nr 
WR1E/00046829/5 oraz działki obręb Kijowice, AM1, nr 38 do księgi wieczystej nr WR1E/00046830/5.     

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bierutowie.  

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie 

 
 

Irena Wysocka-Przybyłek 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2020 r., poz.713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i

obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3

lata.

Przedmiotem uchwały są nieruchomości stanowiące działki nr 2/7 AM18 obrębu Bierutów oraz 38

AM1 obrębu Kijowice.

Z uwagi na wdrożone postępowanie dotyczące przygotowania do sprzedaży między innymi działki

nr 52/6 AM1 obrębu Kijowice, zaś działka ta stanowi (obok innych nieruchomości) zabezpieczenie

udzielonych na rzecz Miasta i Gminy Bierutów kredytów przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy i Bank

Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna III Oddział we Wrocławiu, jej ewentualna sprzedaż musi być

poprzedzona wyrażeniem zgody przez wym. banki na bez obciążeniowe wyodrębnienie działki 52/6 AM1 z

księgi wieczystej nr WR1E/00046830/5 w której wpisano zabezpieczenie udzielonych kredytów.

W tego typu sytuacji banki wymagają dokonania wpisu do obciążonej księgi wieczystej (w miejsce

wyodrębnianej nieruchomości) innej nieruchomości o wartości nie mniejszej niż nieruchomość będąca

przedmiotem wniosku.

W przewidywalnym okresie czasu działki nr 2/7 AM18 i 38 AM1 nie są przeznaczone do sprzedaży,

w związku z powyższym przyłączenie ich do obciążonych ksiąg wieczystych nie spowoduje problemów

związanych z pojawieniem się potencjalnych nabywców.
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